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1. RESUMO 

A temperatura corpórea (TC) é um importante indicador dos sinais vitais, 

sendo de extrema importância a sua manutenção. Dessa forma, objetiva-se avaliar a 

acurácia do o monitoramento da TC por meio de diferentes termômetros: de digital e 

a laser infravermelho, em gatos mantidos sob anestesia dissociativa.Para tanto, 

serão selecionados 16 felinos, machos e fêmeas, que serão submetidos ao 

procedimento de gonadectomia. Após jejum alimentar de doze horas e hídrico de 

duas,os gatos receberão como medicação pré-anestésica (MPA) acepromazina e 

cloridrato de tramadol, decorridos 15 minutos, serão induzidos à anestesia geral por 

meio de administração intravenosa de fármacos dissociativos.A TC será avaliada por 

meio da inserção do termômetro no reto do animal e pelo posicionamento da haste e 

sensor infravermelho nas axilas antes da medicação pré-anestésica (M0), dez 

minutos após a MPA (M1) e após a indução anestésica (M2); e novas mensurações 

serão realizadas a cada dez minutos por um período de 20 minutos (M3 e M4). 

2. INTRODUÇÃO 

A temperatura corporal (TC) é de extrema importância para manter a 

homeostase do organismo animal (POTTER & PERRY, 1997), assim, altas TC 

aceleram as reações químicas no organismo, enquanto baixas deprimem. Portanto, 

para evitar oscilações dos processos vitais, os mamíferos desenvolveram 

mecanismos para manter a TC em um nível relativamente constante (REECE, 2017).  

Em animais conscientes, pode ocorrera vasoconstrição ou vasodilatação 

periférica, estimulação neuroendócrina, além do aumento do tônus muscular para 

estabilizar a temperatura corporal. Entretanto, no paciente anestesiado, esses 

mecanismos termorregulatórios são inibidos(SOARES et al., 2015), podendo 

acarretar em inúmeras complicações, tais como: prolongamento da ação de drogas 

anestésicas, redução da função plaquetária e diminuição da ativação da cascata de 

coagulação e da incidência de isquemia miocárdica (CROITOR, 2005).  

O método mais indicado para a mensuração da TC nos mamíferos é por meio 

do monitoramento da temperatura retal (TR) (ROBINSON, 2014). Adicionalmente, 

em felinos, o monitoramento da temperatura axilar (TA) com termômetro digital 

também tem sido descrito (GIROD et al., 2016). 

Na mensuração da TR, alguns fatores podem comprometer a acurácia da 

mensuração como a presença de fezes (KUNKLE et al.,2004), a alteração do fluxo 

sanguíneo local e ou a presença de tromboembolismo aórtico, além de existir risco 



de injúria no reto e risco de infecção (SMITH et al., 2015). Portanto, o emprego de 

novos equipamentos como os termômetros infravermelhos de não-contato, pode 

facilitar e trazer benefícios para o acompanhamento da temperatura corpórea de 

pequenos animais submetidos a procedimentos anestésicos e cirúrgicos. 

3. OBJETIVO 

Com o trabalho objetiva-se avaliar a acurácia do o monitoramento da TC por 

meio de termômetros de digitale a laser infravermelho, em gatos pré-medicados com 

acepromazina-tramadol,e submetidos à anestesia dissociativa durante procedimento 

de gonadectomia. 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este projeto foi submetido à aprovação da Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) (protocolo n° 026/2018). Portanto, sãoselecionados animais 

encaminhados a Campanha de Controle Populacional de Pequenos Animais do 

Hospital Escola Veterinário, cujo o proprietário assine o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando os procedimentos clínicos e cirúrgicos a 

serem realizados, bem como a utilização dos dados obtidos no monitoramento do 

seu animal para execução desse projeto. 

Serão utilizadosdezesseisgatos, machos e fêmeas, evitando-se as prenhes ou 

em estro, pesando entre 2 e 4,5 kg, considerados hígidos após a realização de 

exames físico e complementares. Após jejum alimentar de doze horas e hídrico de 

duas, os gatos receberão como medicação pré-anestésica (MPA)acepromazina 

(0,05 mg/kg) e cloridrato de tramadol (2mg/kg) pela via intramuscular (IM). 

Decorridos 15 minutos, a anestesia geral será induzida pela administração 

intravenosa de 5mg/kg do fármaco dissociativo, tiletamina-zolazepam. 

As mensurações da TC serãoem três locais diferentes do corpo do animal. Os 

termômetrosdigitais terão suas hastes posicionadas: no reto do animal e na axila 

esquerda. O equipamento infravermelho será direcionado para axila direita. As 

mensuraçõesserão antes da MPA (M0), dez minutos após a MPA (M1) e após a 

indução anestésica (M2); e novas mensurações foram realizadas a cada dez 

minutos por um período de 20 minutos (M3 e M4). 

5. DESENVOLVIMENTO 

O coeficiente de correlação de Pearson será calculado para determinar a 

correlação entre os métodos de monitoramento de temperatura corpórea.Os dados 

serão submetidos à análise estatística pelo programa de computador GraphPad 



Prism5 for Windows, sendo a análise de variância de uma via (One-way ANOVA) 

seguida pelo teste de Bonferroni (p<0,05).Portanto, a pesquisa proporcionará o 

conhecimento da correlaçãoentre os diferentes métodos de mensuração da TC em 

felinos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Tabela 1.Temperatura corpórea (ºC) obtidos por termômetros digital (TD) e laser 
infravermelho(TL) em gatos pré-medicados com acepromazina-tramadol e 
submetidos à anestesia dissociativa durante procedimento de gonadectomia. 

Animal Métodos Parâmetros Momentos 

 M0 M1 M2 M3 M4 

A1 TD Retal 38,0 38,1 - 37,2 36,8 
Axilar Direita 37,0 35,1 37,8 35,1  

TL Axilar Esquerda 39,6 37,2 38,3 38,2 35,8 

A2 TD Retal 38,1 38,0 - 37,4 37,5 

Axilar Direita 38,6 37,6 - 37,0 37,0 
TL Axilar Esquerda 39,5 38,3 38,0 36,3 36,3 

A3 TD Retal 39,1 38,6 38,8 38,5 38,0 

Axilar Direita 38,2 38,3 38,5 37,2 36,7 

TL Axilar Esquerda 40,2 36,8 37,6 38,9 36,8 

A1: primeiro; A2: segundo; A3: terceiro animal; TD: termômetro digital; TL: termômetro a laser 
infravermelho. 
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